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'BAGDAD CAFÉ', història màgica i poètica

Una aposta pel mestissatge explicada amb el suport de la música i de la poesia

Gonzalo Pérez de Olaguer

DIRECCIÓ Percy Adlon
LOCAL Barcelona Teatre Musical
DIA 8 de juliol

No és habitual que una producció musical de firma estrangera (Encore Bagdad) tingui l'estrena absoluta
a Barcelona. Però així ha estat amb Bagdad Café. The Musical, que durant quatre setmanes es
representarà al Barcelona Teatre Musical (BTM), al marc del Fòrum Grec. L'espectacle, d'una qualitat i
eficàcia notables, parteix de l'exitosa pel.lícula Bagdad Café, dirigida per Percy Adlon l'any 1987.
El repte era traslladar a l'escenari una història singular: la trobada de dues dones de cultures i costums
molt diferents en un cafè de carretera d'una zona desèrtica pròxima a Las Vegas. Jasmin (Melanie
Vaughan), una turista bavaresa, i Brenda (Jevetta Steele), propietària del cafè, protagonitzen aquesta
història romàntica i realista i poètica al mateix temps, que és un cant a la tolerància i al mestissatge.
Música en directe i més de 20 actors en escena avalen un excel.lent espectacle que conserva
l'atmosfera de la pel.lícula, el seu ritme i que utilitza subtítols en català i castellà.
Aquest Bagdad Café no té res a veure amb els musicals a l'ús de Broadway, sobretot perquè es recolza
en una història amb argument i té en l'emoció una de les seves principals cartes. Els personatges estan
ben dibuixats i són creïbles i el muntatge manté una nitidesa absoluta i al mateix temps aconsegueix fer
que l'espectador entri en aquest ritme propi del desert americà. A això hi contribueix una excel.lent i
original escenografia, obra de Bern Amadeus Capra, que barreja màgia i realitat i utilitza amb encert
les grans dimensions de l'escenari del Barcelona Teatre Musical.
Els musicals tenen el seu propi públic i em sembla que, en aquest cas, els espectadors quedaran
complaguts. A l'escenari destaquen amb força pròpia la interpretació, que és d'un alt nivell en conjunt, i
les veus excepcionals que exhibeixen les dues protagonistes. A Steele la recordem de la vegada en què
va actuar al Teatre Grec, l'any 1987, protagonitzant l'espectacle titulat The gospel at colonus. En
aquesta ocasió, fa una Brenda fantàstica, estressada i malhumorada, que d'altra banda mostra una
enorme tendresa. Algunes de les cançons que interpreta aporten moments memorables, com ho són
alguns dels que ofereix la soprano Vaughan. També s'ha de destacar l'excel.lent i equilibrat treball de
l'actor i cantant John Margolis.
La representació de Bagdad Café té la virtut que va a més i té una segona part d'una gran contundència
teatral, amb un gran poder de fascinació i moments pletòrics d'emoció.
La sòlida posada en escena i l'encertat moviment dels actors, sobretot pel que fa a les escenes
marcadament corals, contribueixen a fer d'aquesta obra un dels musicals més atractius que s'han vist a
Barcelona durant els últims anys.
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